Jaargang 12, 12 -02 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Vanaf vanmiddag gaan we met z'n allen de carnavalsvakantie in. Ik denk dat het voor leerlingen en
collega's fijn is om even los te komen van school en dat het vooral fijn is om even offline te gaan. In
deze mail heb ik een paar mededelingen voor de periode na deze vakantie.

Leerlingbesprekingen en 9 maart lesvrij
In de week na de carnavalsvakantie is er van maandag t/m vrijdag een lesrooster van 40 minuten
(t/m het zevende lesuur), omdat wij 's middags de tijd willen hebben om over de voortgang van de
studie/ontwikkeling van de leerlingen te spreken. Mocht een docent geen vergadering hebben na
het zevende uur, dan kan het achtste lesuur ook nog doorgaan. Deze achtste uren komen niet vaak
voor, maar ik vraag de leerlingen daar wel goed op te letten.
Jullie begrijpen dat de inhoud van deze leerlingbesprekingen anders zijn, omdat de inhoud van ons
onderwijs de afgelopen tijd ook anders was. Het lukte ons trouwens niet alle vergaderingen in die
week te plannen, daarom maken we ook gebruik van de studiedag van dinsdag 9 maart. Wij
gebruiken die dag nu dus als vergaderdag. De leerlingen zijn dan lesvrij. Deze dag was oorspronkelijk
een geplande vrije dag voor de leerlingen. Het kan zijn dat enkele eindexamenleerlingen die dag een
mondeling schoolexamen hebben, als dat zo is, weten ze dat via hun vakdocent.
Bij het 50-minutenrooster gaven we onze docenten de richtlijn mee om 30 minuten met de groep
actief te zijn en de overige 20 minuten anders in te vullen: zoals ruimte om met individuele
leerlingen te spreken, leerlingen aan het werk te laten gaan en ruimte te bieden aan het stellen van
vragen. Na de vakantie doen we dat niet bij deze korte periode van een 40-minutenrooster. We
vertrouwen erop dat de docenten zelf met een goede aanpak of verdeling voor hun les komen in
deze week.

Online TV Show van Durendael
Als het goed is, ontvingen jullie allemaal een uitnodiging om deel te nemen aan de Grote Online TV
Show van Durendael op 25 februari. De leerlingen en collega's van BLACK kunnen niet stilzitten
bedachten een verrassend en verfrissend initiatief om ons allemaal te vermaken. Check je mail en
bestel je tickets om deel te nemen!

Aanmelden nieuwe leerlingen
De afgelopen tijd zijn er door de maatregelen rondom corona ook allerlei aanpassingen gedaan aan
de voorlichtingavonden voor ouders/verzorgers, de Open Dag, de snuffelmiddagen voor de kinderen
van groep 8 enzovoorts. Ook het aanmelden is nu aangepast. In plaats aanmelden op twee dagen,
gaan we naar vier dagen: 1, 2 3 en 4 maart. Op onze website vinden de ouders/verzorgers met
kinderen in groep 8 informatie over hoe je een moment kunt reserveren voor de aanmelding bij ons
op school.

Geen feestelijk jubileum
Ongeveer een jaar geleden brak elders in de wereld het coronavirus uit en vlak na de
carnavalsvakantie zagen we de eerste besmettingen in Nederland. Wat we daarna allemaal
meemaakten was ongekend. Ik denk dat niemand van ons het voor mogelijk hield dat we een jaar
later nog steeds volop te maken zouden hebben met dit virus; ik in ieder geval niet.
Ik kan me voorstellen dat het alleen daarom fijn is om komende week even van school los te komen.
Ik hoop dat jullie kunnen genieten van je vakantie. Maandag 22 februari starten we ons onderwijs
weer op. Graag tot dan!
Fijn weekend,

B. Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael
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